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INTRODUCCIÓ 

 

Aquest dossier recull els diagrames, taules  de classificació i nomenclatura de les 

roques ígnies més importants. La classificació preliminar de les roques ígnies es 

basa en la composició modal de la roca, entenent com a composició modal la 

proporció volumètrica dels minerals que formen la roca, obtingut per procediments 

òptics o de tractament d’imatges.  

 

Els diagrames de Streckeisen es basen en la  composició modal de determinats 

minerals i serveixen per classificar les roques plutòniques i les volcàniques. En 

aquest dossier es presenten els diagrames de Streckeisen (1973, 1976, 1978)

següents: 

 

• diagrames per a roques  plutòniques amb M < 90 % 

• diagrames per a roques plutòniques amb M ≥ 90 %  

• diagrama per a roques volcàniques làviques amb M < 90 %. 
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De vegades resulta molt complicat utilitzar el contingut de minerals en una roca per 

tal de classificar-la, ja sigui perquè està formada pràcticament per vidre o perquè la 

mida dels grans és molt fina. En aquests casos, els diagrames de Streckeisen no 

es poden utilitzar amb efectivitat i s’ha de recórrer a altres tipus de classificacions. 

En aquest dossier es presenten les classificacions no modals següents: 

 

• Diagrama TAS (Total Alkali Silica) (Le Bas et al., 1986) per a la 

classificació de les roques volcàniques sobre la base de la seva 

composició química. 

• Classificació de Schmid (1981) per a la classificació dels dipòsits 

piroclàstics (roques volcàniques) a partir de la mida de gra i del grau de 

consolidació dels piroclastos que els formen. Els dipòsits mixtos 

(piroclàstics-epiclàstics) també es classifiquen segons la mida dels 

clastos i l’origen primari o no d’aquests. 
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Pel que fa a les roques hipabissals es presenta la nomenclatura de les roques 

equivalents a les roques plutòniques del diagrama QAPF i la classificació de les 

roques lamprofíriques en funció dels minerals fèlsics i màfics predominants. 

Aquest tipus de roques requereixen una classificació especial perquè no són 

simples varietats texturals de les roques plutòniques i volcàniques més comunes ja 

que presenten continguts elevats en components volàtils i en determinats elements 

traça. Aquest dossier no inclou algunes roques relativament rares a la superfície 

terrestre, com les lamproïtes, les kimberlites, les carbonatites i les roques 

melilítiques. 
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